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Til Selva, 
du, som er den eneste, der kender fortsættelsen.



”De, der ikke husker deres fortid, er dømt til at gentage
den.”

George Santayana



Lazare

Lazare Lonsonier lå og læste i sit badekar, da nyheden om
1. verdenskrig nåede Chile. I den periode havde han fået
for vane at ligge i det citronskalsduftende vand og bladre
igennem avisen fra Frankrig 12.000 kilometer derfra, og
da han senere vendte hjem fra fronten med en halv lunge
og to brødre, der havde mistet livet i skyttegravene i La
Marne,  lykkedes  det  ham  aldrig  mere  fuldstændig  at
skelne lugten af citrusfrugt fra lugten af ammunition.

Den historie, der blev fortalt  i  familien, lød, at hans far
engang var fygtet fra Frankrig med tredive franc i den
ene lomme og en vinplante i den anden. Han var født i
Lons-le-Saunier for foden af Jura-bjergene, og det var på
disse bjergskråninger,  han havde passet  sin seks hektar
store vinmark, indtil vinlusene kom og spredte sygdom,
fk hans druer til at tørre ud og tvang ham til at erklære
sig  fallit.  Efter  fre  generationers  vinavl  stod han på få
måneder  tilbage  for  foden  af  bjergskråningerne  ude-
lukkende med nogle visne rødder i nogle æbleplantager
og lidt vilde planter, som han lavede udtræk af til en sølle



absint. Han forlod dette land bestående af kalk og korn, af
morkler og nødder,  og gik om bord på et  jernskib,  der
stævnede  ud  fra  Le  Havre  med kurs  mod Californien.
Eftersom Panamakanalen endnu ikke var indviet,  måtte
han tage turen hele vejen neden om Sydamerika, en rejse
på fyrre dage om bord på skib, der allerede havde rundet
Kap Horn, og hvor to hundrede mand var stuvet sammen
i skibets bug sammen med et væld af fuglebure, hvilket
larmede så  ulideligt,  at  han ikke lukkede et  øje,  før de
nåede til Patagoniens kyster.

En  aften,  hvor  han  drev  omkring  som  en  søvn-
gænger  mellem  kahytterne,  fk  han  øje  på  en  ældre
kvinde  med gule  læber  og  stjerner  tatoveret  i  panden,
som sad på en fetstol i et dunkelt hjørne og gjorde tegn til
ham med sit armbåndsklirrende håndled om at komme
nærmere.

– Kan du ikke sove? spurgte hun.
Hun stak hånden ind i sin corsage og fandt en lille

grøn  sten  frem  på  størrelse  med  en  agatperle.  Den
glimtede og var fuld af bittesmå fordybninger.

– Det bliver tre franc, sagde hun til ham.
Han betalte, og den ældre kvinde satte ild til stenen

og lagde den i  et skildpaddeskjold, som hun holdt hen
under  næsen  på  ham.  Røgen steg  ham øjeblikkeligt  til
hovedet, og han var tæt på at besvime. Den nat sov han
dybt i syvogfyrre timer og drømte om gyldne vinstokke
behængt med havvæsner. Da han vågnede, kastede han
alt  det  op,  han havde i  maven,  og hans krop føltes  så
uudholdeligt tung, at han var ude af stand til at rejse sig
fra sengen. Han fandt aldrig ud af, om det skyldtes den
ældre  sigøjnerkvindes  røg  eller  den  hæslige  stank  fra
fugleburene, men hvorom alting er, sygnede han hen i en



febervildelse  og  hallucinerede  hele  vejen  gennem
Magellanstrædet  med  dets  enorme  katedraler  af  is,  alt
imens  han  så,  hvordan  hans  hud  blev  dækket  af  grå
pletter, som om den blev til aske. Kaptajnen havde lært at
opsnuse de tidlige tegn på sort magi, og han behøvede
blot at kaste et enkelt blik på ham for at forstå, at der var
risiko for en epidemi. 

– Det  er  tyfus,  erklærede  han.  Vi  sætter  ham  af,
næste gang vi lægger til kaj.

Og sådan gik det til, at han gik i land i Valparaíso i
Chile midt under Stillehavskrigen, i et land, han var ude
af stand til at placere på et kort, og hvis sprog han intet
kendte til. Da han var gået fra borde, stillede han sig op i
den lange kø, der strakte sig langs et fskedepot og hele
vejen hen til  toldkontoret.  Han lagde mærke til,  at den
befuldmægtigede  fra  immigrationsvæsnet  stillede  de
samme  to  spørgsmål  til  alle  passagererne,  før  han
stemplede deres papirer.  Han regnede ud, at  det første
spørgsmål  måtte  handle om, hvor han kom fra,  og det
andet,  hvor  han var  på  vej  hen.  Da det  blev  hans  tur,
spurgte den befuldmægtigede ham uden at hæve blikket:

– Nombre?
Han forstod ikke  et  ord spansk,  men eftersom han

mente,  han havde regnet ud,  hvad spørgsmålet  gik på,
svarede han uden at tøve:

– Lons-le-Saunier.
Den befuldmægtigede fortrak ikke en mine. Med træt

hånd noterede han langsomt:
Lonsonier.
– Fecha de nacimiento?
Han fortsatte:
– Californien.



Den  befuldmægtigede  trak  på  skuldrene,  skrev  en
dato og rakte ham papiret. Og således blev manden, der
havde forladt sine vinmarker i  Jurabjergene, omdøbt til
Lonsonier og født for anden gang den 21. maj, datoen for
hans  ankomst  til  Chile.  I  det  efterfølgende  århundrede
kom han aldrig til at fortsætte sin rejse nordpå, lige dele
skræmt  af  Atacamaørkenen  og  af  shamanernes  trold-
kunster,  hvilket  af  og  til  fk  ham  til  at  se  op  mod
Cordillerabjergene og sige:

– Chile har altid mindet mig om Californien.
Lonsonier vænnede sig snart til de omvendte årstider,

til siestaen midt på dagen og til sit nye navn, som trods
alt havde bevaret en fransk klang. Han lærte at forudsige,
hvornår der ville komme jordskælv, og tøvede ikke med
at takke Gud for  alt,  inklusive ulykkerne.  Det tog ham
kun nogle måneder at lære at tale, som om han var født i
området, han rullede på r’erne som var de sten på bunden
af  en fod,  og kun en let  accent  afslørede ham.  Nogen
havde  engang  lært  ham  at  afæse  stjernebillederne  og
beregne de astronomiske afstande, og han forstod på det
nye himmelsprog, hvor stjernernes algebra var fygtig, at
han havde slået  sig  ned i  en anden verden,  én fuld af
pumaer  og  stuegran,  en  oprindelig  verden  befolket  af
stenkæmper, piletræer og kondorer.

Han blev ansat som bestyrer i vinområdet Concha y
Toro og lod indrette indtil fere vinkældre, kaldet bodegas,
på lama- og gåsefarmene.  Den gamle franske vinplante
fk en ny ungdom iklædt Cordilleras klæder, dette lange,
smalle stykke jord, der lå udstrakt langs kontinentet som
en kårde i et bælte, og hvor solen skinnede blåt. Hurtigt
blev  han  en  del  af  en  kreds  bestående  af  udvandrere,
tilfyttere  og chiliniserede,  som  var  forbundet  via  ind-
viklede  alliancer  og  var  blevet  rige  på  salget  af



udenlandsk  vin.  Han,  der  havde  taget  turen  ud  i  det
ukendte, en simpel vinavler, en fattig bonde, befandt sig
med ét i spidsen for indtil fere vingårde og udviklede sig
til en dreven forretningsmand. Intet, om det så var krige
eller vinlus, oprør eller diktaturer, kunne true hans nye
velstand,  så  da  Lonsonier  fejrede  etårsdagen  for  sin
ankomst til  Santiago, gik han endda så langt som til  at
velsigne den dag, hvor en sigøjnerkvinde om bord på et
jernskib havde brændt en grøn sten af under hans næse.

Han  giftede  sig  med  Delphine  Moriset,  en  sart  og
spinkel  rødhåret  paraplysælgerske  med  rødder  i
Bordeaux.  Delphine  fortalte,  at  hendes  familie  havde
besluttet  sig  for  at  emigrere  til  San  Francisco  efter  en
tørkeperiode  i  Frankrig,  i  håbet  om  at  kunne  åbne  en
butik  i  Californien.  Familien  Moriset  var  sejlet  over
Atlanten,  ned langs Brasilien og Argentina,  før  de pas-
serede  gennem  Magellanstrædet  og  lagde  til  kaj  i
Valparaíso. Skæbnen ville, at det denne dag regnede. Så
hendes far, hr. Moriset, som var en beslutsom herre, var
gået i land og havde på en time solgt alle de paraplyer,
han havde med sig i store, forseglede kister. De var aldrig
gået om bord på skibet til San Francisco igen, men havde i
stedet  slået  sig  ned  i  dette  tågefulde  land  klemt  inde
mellem et bjerg og et ocean, hvor man sagde, at regnen i
nogle områder faldt uafbrudt i et halvt århundrede.

Parret  blev  altså  bragt  sammen  af  skæbnens
tilfældigheder,  og  de  bosatte  sig  i  Santiago  i  et  hus  i
andalusisk stil, som lå på Santo Domingo-gaden lige ved
Mapochofoden,  hvis  stigen  og  falden  fulgte  sneens
smelten. Facaden lå skjult bag tre citrontræer. Værelserne
var højloftede og indrettet med kurvemøbler i empirestil
fra  Punta  Arenas.  I  december  måned  blev  der  bestilt
franske specialiteter hjem, og huset  blev fuldt af  kasser



med  græskar  og  farseret  kalveroulade,  bure  fulde  af
levende vagtler og plukkede fasaner, der allerede lå klar
på  sølvfade,  og  som var  blevet  så  faste  i  kødet  under
transporten, at de ikke kunne skæres ud ved ankomsten.
Så  kastede  kvinderne  sig  ud  i  fantasifulde  kulinariske
eksperimenter,  der  snarere  mindede  om  heksekunster
end  om  gastronomi.  De  blandede  gamle  franske  mad-
lavningstraditioner  med  Cordilleras  planter  og  fyldte
gangene med mystiske dufte og gullig mados. Der blev
serveret empanadas med blodpølse, coq au malbec, pasteles
de jaiba med maroilles-ost og reblochon-oste, der stank så
kraftigt, at de chilenske tjenere troede, mælken stammede
fra syge køer.

De børn, de fk, og som ikke havde en eneste dråbe
latinamerikansk blod i årerne, blev mere franske end en
franskmand.  Lazare  Lonsonier  var  den  ældste  af  tre
brødre,  der  alle  kom til  verden  i  et  værelse  med røde
lagener, som lugtede af aguardiente og slangegift. Selvom
de  var  omgivet  af  jordemødre,  der  alle  snakkede
mapudungun,  blev  deres  første  sprog  fransk.  Deres
forældre ville nemlig ikke fratage dem denne arv, som de
havde revet ud af migrationens kløer og reddet fra eksilet.
Det  var  som  et  hemmeligt  tilfugtssted  for  dem,  en
klassekode, på én gang et spor og en sejr fra et tidligere
liv.  Den  dag  Lazare  blev  født,  begav  de  sig  om  efter-
middagen i procession ud i  haven iført hvide ponchoer
for  at  døbe  ham  under  citrontræerne,  og  de  fejrede
begivenheden  ved  at  plante  den  vinstok  ud,  som  den
ældre Lonsonier havde opbevaret i en hat med lidt jord i. 

– Nu har vi for alvor slået rødder, sagde han, mens
han stoppede jorden fast om stammen.

Og  den  unge  Lazare  Lonsonier,  som  aldrig  havde



været  i  Frankrig,  forestillede  sig  landet  med  samme
fantasi som krønikeskriverne formentlig havde forestillet
sig  Den  Nye  Verden.  Han  tilbragte  sin  barndom  i  et
univers  fuld af  fjerne,  magiske historier,  beskyttet  mod
krige  og politiske  omvæltninger,  og  han drømte  om et
Frankrig,  han  havde  fået  beskrevet,  som  var  det  en
havfrue.  Han  forestillede  sig  et  imperium,  som  havde
trukket  forfnelsens kunst så langt,  at  selv de rejsendes
beskrivelser  ikke  formåede  at  overgå  imperiet  selv.
Afstanden,  eksilet  og  tiden  havde  alle  medvirket  til  at
forskønne  de  steder,  som  hans  forældre  bittert  havde
forladt, og det i så høj grad, at selvom han ikke kendte
Frankrig, så savnede han landet.

En  dag  spurgte  en  ung  nabo  ham  med  tysk  accent,
hvilken egn hans efternavn stammede fra. Den elegante,
lyshårede dreng kom fra en familie af tyske nybyggere,
som tyve år  tidligere havde slået  sig  ned i  det  sydlige
Chile for at dyrke Araucaniens magre jorder. Lazare gik
hjem  med  spørgsmålet  brændende  på  tungen.  Samme
aften hviskede hans far, som godt var klar over, at hele
familien  havde  arvet  hans  efternavn  på  grund  af  en
misforståelse ved toldboden, ham i øret:

– Når du en dag rejser til Frankrig, kommer du til at
møde din onkel. Han kan fortælle dig det hele.

– Hvad hedder han?
– Michel René.
– Hvor bor han?
– Her, sagde han og pegede på sit hjerte.
Traditionerne  fra  det  gamle  kontinent  var  så

rodfæstede  i  familien,  at  ingen  blev  forundrede,  da
”bademoden”  nåede  frem  til  dem.  En  eftermiddag  i



august  kom  far  Lonsonier  hjem  med  en  holdning  til
familiens renhed og et badekar i sidste skrig. Det var lavet
af  emalje  og  stod  på  fre  løvefødder  i  bronze,  og  det
havde hverken vandhane eller aføb, kun en stor gravid
mave,  hvor  to  personer  kunne  ligge  side  om  side  i
fosterstilling.  Fru  Lonsonier  var  imponeret,  børnene
morede  sig  over  badekarrets  form,  og  deres  far  for-
klarede, at det var lavet af stødtænder, hvilket beviste, at
de  stod  foran  noget,  der  muligvis  var  den  største
opfndelse siden dampmaskinen eller fotografapparatet.

For  at  få  badekarret  fyldt  tilkaldte  han  Fernandito
Bracamonte, el aguatero, kvarterets vandbærer, som nogle
år senere kom til at spille en afgørende rolle for familiens
stamtavle. Allerede dengang var han lige så krumrygget
som en birkegren, hans kloakarbejderhænder var enorme,
og  han  red  gennem  byen  på  et  muldyr  trækkende  en
kærre  lastet  med tønder  fulde  af  varmt vand efter  sig,
som han slæbte op ad trapperne og fyldte i folks baljer
med en træt mine. Han sagde, at han var den ældste af en
søskendefok,  som  levede  på  den  anden  side  af
kontinentet,  i  Caribien,  og  som  blandt  andet  talte  en
guldgraver,  en  kirkekonservator  i  Saint-Paul-du-Limon,
en  utopist  i  Libertalia  og  en maracucho-krønikeskriver,
som  lød  navnet  Babel  Bracamonte.  Men  hele  denne
søskendefok til  trods  lod  ingen til  at  bekymre  sig  om
ham,  den  aften  brandvæsnet  fandt  ham  druknet  i  en
tankvogn.

Badekarret  blev  stillet  midt  i  rummet,  og  eftersom
hele familien Lonsonier tog bad heri efter tur, blev vandet
tilsat  citroner  fra  forhaven  for  at  rense  vandet,  og
desuden tilføjet en bambushylde, så man kunne læse sin
avis.



Det  var  derfor,  Lazare  Lonsonier  lå  og  læste  i
badekarret, da 1. verdenskrig i august 1914 nåede frem til
Chile. Samme dag var en hel stak aviser dukket op med
to  måneders  forsinkelse. L’Homme  Enchaîné offentlig-
gjorde kejser Wilhelms telegrammer til zaren. L’Humanité
berettede om mordet på Jaurès. Le Petit Parisien oplyste
om  belejringstilstanden.  Men Le  Petit  Journals seneste
depeche bekendtgjorde med store bogstaver, at Tyskland
netop havde erklæret krig mod Frankrig.

– Pucha, udbrød han.
Nyheden  gjorde  ham  bevidst  om  den  afstand,  der

adskilte  dem. Med ét  blev han overvældet  af  en stærk
tilknytningsfølelse  til  dette  fjerntliggende  land,  hvis
grænser var under angreb. Han sprang op af badekarret,
og selvom han ikke så andet i spejlet end en radmager,
forkrøblet  og harmløs krop,  der  var  komplet  uegnet  til
kamp, så følte han ikke desto mindre et heltemod blusse
op  i  sig.  Han  spændte  musklerne,  og  hans  hjerte  blev
opfyldt  af  tilbageholdt  stolthed.  Han  fornemmede  sine
forfædres  åndedrag  og  blev  med  ét  klar  over,  at  han
måtte  adlyde den skæbne,  som siden sidste  generation
havde sendt hans egne mod havet. 

Han viklede et håndklæde om livet og gik ned i stuen
med avisen i hånden og en tung lugt af citrusfrugter efter
sig.  Og  foran  den  forsamlede  familie  løftede  han  sin
knyttede næve og erklærede:

– Jeg rejser til Frankrig for at kæmpe.


